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  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 28.11.2011  10/11 

Sammanträdestid Måndagen den 28 november 2011 kl 18.00 – 18.50. 
 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Torbjörn Björkman, ordförande 
-  Sören Karlsson, viceordf.  
x  Jenny Björklund 
-  Petra Jalava 
x  Cecilia Johansson 
x  Agneta Hansson 
x  Karl-Johan Wallin 

 
-  Margareta Mattsson 
x  Mats Langels 
-  Lars-Åke Mattsson 
-  Ove Smeds 
-  Leena Laaksonen 
-  Inger Lindblom-Mattsson 
-  Monica Sundberg  

Föredragande x  Margareta Nordberg, socialchef 

Övriga närvarande  - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande 
- Karlsson, Rolf, kommunstyrelsens representant 
- Oriander, Niklas, vik. kommundirektör 
x Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare 18.30. 
- Branér, Britt, socialarbetare 
- Enkvist, Louise, socialarbetare 
 

Paragrafer §§ 174 - 186 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Torbjörn Björkman Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den   2011 på socialkansliet 

   

 Cecilia Johansson Karl-Johan Wallin 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 7.12. 2011  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2011  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 23.11.2011 2 

Sammanträdestid Måndagen den 28 november 2011 kl 18.00 -  

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
Ärenden: 
 
  § 174 Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 175 Protokolljusterare 
  § 176 Föredragningslista 
  § 177 Delgivning av tjänstemannabeslut 
  § 178 Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 179 Trollebo, ansvarig familjedagvårdare 
  § 180 Förslag till barnomsorgstaxa 2012 
  § 181 Gruppfamiljedaghemmet Trollebo 
  ----- 
 
Konfidentiella ärenden: 
 § 182 Upphävande 
 § 183 Anhållan 
 § 184 Anhållan 
 § 185 Anhållan 
 § 186 Anhållan 
------- 
 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 28.11.2011  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 174 - 176  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 174 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 175 
I tur att justera protokollet är Cecilia Johansson och Karl-
Johan Wallin. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 176 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
 
_ _ _ _ _ _ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 177  4 
     

  DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
 SocN § 177 
 

• Bilaga 1: SocN § 160, 24.10.2011 
 
Vilket framgår av bilaga 1 bordlades ärendet. Följande fakta har erhållits. 
Enligt Kommunallag (1997:3) för landskapet Åland § 21, har 
förtroendevald (som är vald till det organet som skall fatta beslut) endast 
rätt att ta del av de upplysningar och handlingar som behövs för att fatta 
beslut, om det icke är ett offentligt ärende.  
Konsekvensen är att namn skall uteslutas ur tjänstemannabesluten 
eftersom besluten redan är delegerade till tjänsteman och nämnden inte 
kan påverka utgången. 
Detta medför att de olika besluten delges på sammanträdet utan namn 
men med § - nummer och innehåll. Socialnämnden får då information 
om vilka olika beslut och med vilken laghänvisning som har tagits av 
tjänsteman. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden delges tjänstemannabesluten utan namn med § - 
nummer och laghänvisning. 
 
Beslut: 
Socialnämnden delges tjänstemannabesluten utan namn med § - 
nummer och laghänvisning. 
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 SOCIALNÄMNDEN 178  5 
 

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 178 

 
• Bilaga 2: Anhållan, Linda Sundblom 

Linda Sundblom har inkommit med en anhållan om nedsatt arbetstid. 
Linda är anställd som barnskötare med nuvarande placering vid Godby 
daghem, Lindebo. Linda arbetar för närvarande deltid och önskar 
fortsättningsvis arbeta 60 % av heltid för tiden 01.01-31.03.2012. 
Övrig personal vid avdelningen är positivt inställda till arrangemanget. För 
att uppfylla behovet av personalstyrka bör en vikarie tillsättas om Linda 
beviljas nedsatt arbetstid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Under förutsättning att en vikarie får tillsättas föreslås att Linda Sundblom 
beviljas nedsatt arbetstid så att hennes arbetstid utgör 60 % av heltid, 
beslutet gäller tiden 01.01-31.03.2012.  
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 179  6 
 

TROLLEBO, ANSVARIG FAMILJEDAGVÅRDARE 
 
SocN § 179 

 
Vid gruppfamiljedaghemmet Trollebo finns behov av att en ansvarig 
familjedagvårdare utses. Förutom de uppgifter som finns upptagna i 
arbetsbeskrivningen för familjedagvårdare åläggs den ansvariga 
familjedagvårdaren att handha följande uppgifter: 

- Leda och övervaka gruppfamiljedaghemmets verksamhet 
enligt socialnämndens direktiv. 

- I samråd med övrig personal och barnomsorgsledaren 
planera verksamhetens utveckling. 

- Ta initiativ i frågor som rör gruppfamiljedaghemmet och dess 
verksamhet. 

- Ansvara över skötseln av gruppfamiljdaghemmets inventarier 
och att förteckning förs över inventarierna. 

- I enlighet med givna direktiv besluta om anskaffningar inom 
ramen för fastställda anslag. 

- Godkänna fakturor. 
- Ansvara för samarbetet med lokala myndigheter (hälso- och 

sjukvård, socialvård, skola) både för det enskilda barnets och 
hela barngruppens del. 

Anslag för befattningen finns i budgeten 2011 och budgetförslaget för 
år 2012. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Lisbet Löving utses till ansvarig familjedagvårdare med 
ovanstående uppgifter vid gruppfamiljedaghemmet Trollebo för tiden 
01.12.2011-31.07.2012, lön utgår i enlighet med den uppgiftsrelaterade 
grundlönen för barnskötare. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 180  7 
 

FÖRSLAG TILL BARNOMSORGSTAXA ÅR 2012 
 
SocN § 180 

 
• Bilaga 3: Förslag till taxa 
• Bilaga 4: Alternativ 1-3 

Kommunens nuvarande barnomsorgstaxa baserar sig på de bestämmelser 
som finns i klientavgiftslagen. Den 01.01.2012 träder den nya 
barnomsorgslagen för landskapet i kraft och i och med detta är det den nya 
barnomsorgslagens bestämmelser kring barnomsorgstaxa som gäller. 
Barnomsorgslagen ger en större möjlighet för kommunen än tidigare att ha 
egna bestämmelser i sin taxa då det inte finns detaljregleringar i lagen, bl a 
följande är upp till kommunerna att fastställa: 

- Syskonrabatt 
- Avgiftsfria månader 
- Lägsta avgift som uppbärs 
- Nedsänkning av avgift pga sjukfrånvaro 

Följande är reglerat i barnomsorgslagen: 
- Maxavgift är 230 €/månad 
- Gränser för lägsta inkomst som beaktas när avgift fastställs 
- Avgift ska inte uppbäras för barn som beviljats uppskov med att inleda 

sin skolgång 

Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden inför kommunstyrelsen föreslås 
barnomsorgstaxa för januari-juli 2012 i enlighet med alternativ 3. Vidare 
föreslås att en översyn görs av den ekonomiska effekten av den nya taxan 
under våren som läggs till grund för fastställande av barnomsorgstaxa fr o m 
augusti 2012. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 181  8 
 

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET TROLLEBO 
 
SocN § 181 

 
Gruppfamiljedaghemmet Trollebo är beläget vid kommunens radhus på 
Barrvägen 19. Pga att personalen har uppmärksammat lukt i lokalerna 
har kommuningenjören ombesörjt fuktmätning, vilken visade att det 
finns förhöjda fuktvärden. 
Med anledning av ovanstående behöver lokalerna renoveras och 
verksamheten förflyttas. Barnomsorgsledaren har tillsammans med 
kommuningenjören och en representant från ÅMHM inspekterat tre 
alternativa lösningar för gruppfamiljedaghemmet. Planen som finns för 
gruppfamiljedaghemmet är att inom kort förflytta verksamheten till en 
av kommunens lägenheter på Björkvägen, samtidigt som ett mer 
långsiktigt alternativ för verksamheten kommer att utredas. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 182  9 
 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 183  10 

 
Konfidentiellt ärende 
 

 
 SOCIALNÄMNDEN 184  13 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 185  14 

 
Konfidentiellt ärende 
 
  
 
 SOCIALNÄMNDEN 186  15 

 
Konfidentiellt ärende 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 
§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 174 – 176, 180 - 181 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer:  
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Socialnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer: 177 - 179 
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Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått 
del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En  
 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I 
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
 
 
 
 
B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas 
genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
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Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 182 - 186 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 

 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskiften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat 
skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans 
yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på 
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer 
fram innan besvärstiden går ut. 
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